
 გიორგი თევდორაშვილი

: მოქალაქეობა საქართველო

 : დაბადების თარიღი 28.09.1977

 : დაბადების ადგილი  , თბილისი საქართველო

 : ოჯახური მდგომარეობა დასაოჯახებელი

/  განათლება სამეცნიერო ხარისხი
,სტატუსი  
 ხარისხი

 , ორგანიზაციის დასახელება ადგილმდებარეობა პერიოდი

სამართლის 
აკადემიური 
დოქტორი

  :  ,სადისერტაციო ნაშრომი თემაზე რეგიონალიზმი  
  როგორც სახელმწიფოს ტერიტორიული 

  (   ორგანიზაციის ფორმა ესპანეთის და იტალიის 
)მაგალითზე

2003

ასპირანტი ;  :  ასპირანტურა სპეციალობა საკონსტიტუციო 
,    სამართალი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1999 -2002

;სტუდენტი  
კვალიფიკაცია 
იურისტი

 ,   იურიდიული ფაკულტეტი ივანე ჯავახიშვილის 
   სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1994-1999

 პროფესიული საქმიანობა
 ,ორგანიზაციის დასახელება  

ადგილმდებარეობა
, თანამდებობა სტატუსი პერიოდი

  საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის 
სამსახური

,მეთოდოლოგიის  
საერთაშორისო 

 ურთიერთობებისა და 
 იურიდიული სამმართველოს 

უფროსი

2008 - 
 დღემდე

  კავკასიის სამართლის სკოლა  ;სრული პროფესორი  :საგანი  
საქართველოს 

 ,კონსტიტუციური სამართალი  
 საზღვარგარეთის ქვეყნების 

 ,კონსტიტუციური სამართალი  
 შედარებითი კონსტიტუციური 

სამართალი

2008 – 2011 

  კავკასიის სამართლის სკოლა  ;ასოცირებული პროფესორი  
: საგანი საქართველოს 

 ,კონსტიტუციური სამართალი  
 საზღვარგარეთის ქვეყნების 

 ,კონსტიტუციური სამართალი  
 შედარებითი კონსტიტუციური 

სამართალი

2006 – 2008  

 საქართველოს პრეზიდენტის 
ადმინისტრაცია

 ანალიტიკური ჯგუფის 
 მთავარი მრჩეველი

2006 – 2008 

  თბილისის საოლქო სასამართლო  სასამართლოს აპარატის 2004 – 2006 



უფროსი

   ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
  სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 იურიდიული ფაკულტეტის 
 ;მოწვეული მასწავლებელი  

: საგანი საქართველოს 
 ;კონსტიტუციური სამართალი  

საერთაშორისო 
 ჰუმანიტარული სამართალი

2003 – 2008 

შ   ეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 
„ – “ მერფი ჯორჯია

იურისტი 2000 – 2004

  საქართველოს ტრანსპორტის სამინისტრო  იურიდიული სამმართველოს 
 უფროსის მოადგილე

1999 – 2000 

 სამეცნიერო პუბლიკაციები
ავტორი:  გიორგი თევდორაშვილი

სათაური: ,     სუბსიდიარობა როგორც სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანიზაციის 
, პრინციპი ჟურნალი “   ”, 2006, ადამიანი და კონსტიტუცია #1, . 26.გვ

გამომცემელი:    საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
ავტორი:  გიორგი თევდორაშვილი

სათაური:      ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულის 
   ,  ინსტიტუტის სამართლებრივი ბუნების შესახებ ჟურნალი “   ”,ადამიანი და კონსტიტუცია  

2004, #2, . 16გვ  - 25.

გამომცემელი:    საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
ავტორი:  გიორგი თევდორაშვილი

სათაური:   -     რეგიონალიზმი სახელმწიფოს ტერიტორიული ორგანიზაციის ფორმა 
( ), თანაავტორობით , . თბილისი გამომც “ ”, 2003სფინქსი .

გამომცემელი:     მსოფლიო პარლამენტარიზმის კვლევითი ცენტრი
ავტორი:  გიორგი თევდორაშვილი

:  სათაური   (    ),ექსტერიტორიული ავტონომია ევროპული გამოცდილების მოკლე ანალიზი  
ჟურნალი “ ”, 2002, სამართალი #9-10, . 32გვ -34.

გამომცემელი:   ჟურნალი “ ”სამართალი
: ავტორი  გიორგი თევდორაშვილი

:  სათაური  -  ,   ,  უნიტარიზმიდან ფედერაციისკენ ბელგიური გამოცდილება ჟურნალი 
“   ”, 2001, ადამიანი და კონსტიტუცია #2, . 128გვ .

:  გამომცემელი   საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
: ავტორი  გიორგი თევდორაშვილი

:  სათაური        როგორია და როგორი უნდა იყოს იტალიის ტერიტორიული ორგანიზაციის 
, მოდელი ჟურნალი “ ”, 2001, სამართალი #1-2, . 21გვ -26.

:  გამომცემელი  ჟურნალი “ ”სამართალი
: ავტორი  გიორგი თევდორაშვილი
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:  სათაური  -     ,რეგიონალიზმი ევროპული გამოცდილების საყურადღებო პარალელები  
ჟურნალი “   ”, 2001, ადამიანი და კონსტიტუცია #4, . 24გვ -31. 

:  გამომცემელი   საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
: ავტორი  გიორგი თევდორაშვილი

:  სათაური ;  //    ესპანეთი იტალია მსოფლიო ქვეყნების სამართლებრივი სისტემები 
( ), თანაავტორობით   -  ცნობარი ნაწილი I, , 2001, -  172-186, 248-264თბილისი გვ ბი .

:  გამომცემელი    მსოფილო პარლამენტარიზმის კვლევითი ცენტრი
: ავტორი  გიორგი თევდორაშვილი

:  სათაური  : , , , ავტონომია სახელმწიფოში ცნება სტატუსი ორგანიზაცია ჟურნალი “ადამიანი 
 ”, 2000; და კონსტიტუცია #2, . 84გვ .

:  გამომცემელი   საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
: ავტორი  გიორგი თევდორაშვილი

:  სათაური  //    ესპანეთი საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი 
( ),თანაავტორობით   კრებული I,  ,თბილისი   გამომცემლობა “ ”, 1999, -  128-164მერანი გვ ბი .

:  გამომცემელი    მსოფლიო პარლამენტარიზმის კვლევითი ცენტრი
: ავტორი  გიორგი თევდორაშვილი

:  სათაური  -    ესპანეთის ადმინისტრაციულ ტერიტორიული მოწყობისა და მართვის 
 თავისებურებები (თანაავტორობით), ჟურნალი “   ”, 1999,  ადამიანი და კონსტიტუცია #2, .გვ  

95 – 102.

:  გამომცემელი   საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
: ავტორი  გიორგი თევდორაშვილი

:  სათაური   საკონსტიტუციო ზედამხედველობა ესპანეთში (თანაავტორობით),  ჟურნალი 
“   ”, 1998, ადამიანი და კონსტიტუცია #2 (7), . 97გვ -103.

:  გამომცემელი   საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

 უცხო ენები/ 
:კომპიუტერი

დასახელება  ცოდნის დონე

ქართული მშობლიური

რუსული სრულყოფილად

ინგლისური სრულყოფილად

 საკონტაქტო
:რეკვიზიტები

მისამართი: .   2, . 63კ გამსახურდიას გამზ ბ , , თბილისი საქართველო
ტელეფონი: +995 32 2330716

:მობილური  +995599 461301
-ელ ფოსტა: gtevdorashvili@yahoo.com
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